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Vaticano cobra de Dilma que preserve
acordo bilateral
Emissário da eleita entrega carta em que propõe 'trégua'; petista acerta visita ao papa em 2012
23 de novembro de 2010 | 0h 00

Jamil Chade / GENEBRA - O Estado de S.Paulo

O Vaticano cobra do novo governo de Dilma Rousseff um compromisso para que não
reabra o acordo que rege as relações bilaterais com o Brasil e que foi alvo de muita
polêmica. O assunto foi debatido ontem em reunião do secretário da Santa Sé para
Relações com os Estados, Dominique Mamberti, com Gilberto Carvalho, chefe de
gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Definiu-se, no encontro, que Dilma fará uma viagem a Roma em 2012 para se reunir
com o papa Bento XVI. A visita já está sendo organizada pelo Palácio do Planalto e pela
Santa Sé e faz parte do projeto de uma "trégua" entre o Vaticano e Dilma depois da
polêmica sobre o aborto, durante a campanha eleitoral.

O Vaticano solicitou a Carvalho que o Acordo Brasil- Santa Sé sobre o Estatuto Jurídico
da Igreja Católica entre em vigor a partir do próximo mandato. O documento inicial,
proposto pela Igreja em 2007, falava na obrigatoriedade do ensino de religião em escolas
públicas, acesso às reservas naturais para missionários e isenção de impostos. O
Itamaraty alterou o texto para uma mera declaração de boas relações com a Santa Sé.

Sancionado pelo presidente Lula no início deste ano, o texto esbarrou em um processo e
está no Supremo Tribunal Federal. "Não acreditamos que isso ofereça um risco para sua
entrada em vigor", garantiu Carvalho.
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seguir Gonca Gonca
Comentado em: Evangélicos fazem campanha contra Dilma no Espírito Santo

9 de Novembro de 2010 | 0h11

Dilma decidiu na última quinta-feira aproveitar a viagem de Carvalho para mandar
recado: seu governo não abrirá guerra contra a Santa Sé. Em sua carta ao papa, ela pede
que a Igreja "não recue" em relação ao Brasil e diz que o futuro governo conta com a
Santa Sé para o seu projeto de erradicação da pobreza.

A carta, a ser entregue amanhã, pede a bênção do papa ao governo e assegura que a
eleita quer diálogo. "O que nós queríamos e acho que conseguimos era limpar de uma
vez por todas o mal-estar da campanha eleitoral", admitiu Gilberto Carvalho.

Aborto. Nem na carta nem durante a reunião foi tratada a questão do aborto. Mas
Carvalho admitiu que a campanha de Dilma viveu "momentos de grande tensão" diante
dos comentários do papa sobre o assunto, feitos dias antes do segundo turno.

Foi quando Bento XVI, em reunião com bispos do Maranhão, condenou a
descriminalização do aborto e da eutanásia e recomendou aos bispos que emitissem
"juízo moral" sobre essas questões, mesmo em "matérias políticas". Sem se referir à
eleição, o papa pediu que eles orientassem os fiéis a usar o voto para "promoção do bem
comum".

"Não sabíamos que direção esses comentários tomariam", admitiu. Carvalho acusou
"forças no Brasil" de terem influenciado o papa a fazer tais declarações e garantiu que
para Dilma o assunto é "parte do passado".

Do lado do Vaticano, Mamberti confirmou que o Brasil é de "importância fundamental"
para a Santa Sé e que uma visita de Dilma já em 2011 ao papa seria relevante para
mostrar o compromisso na relação bilateral. Carvalho, porém, explicou que dificilmente
a viagem ocorreria em 2011. "O primeiro ano é sempre para amarrar o governo",
explicou. "A data que se trabalha é 2012", apontou.

"Minha principal mensagem e objetivo foi tranquilizar o Vaticano em relação ao que será
o governo Dilma", disse Carvalho ao Estado por telefone ao sair da reunião. Na conversa,
ele informou que a eleita não tem intenção de rever o acordo com o Vaticano, mas
ressaltou a necessidade de manter o caráter laico do Estado. "Não podemos esquecer que
22,5% da população brasileira é composta de evangélicos." Segundo Carvalho, "não
haverá diferença qualitativa entre o governo Dilma e o governo de Lula em relação à
Igreja".

Guerra dos panfletos
Na reta final da campanha, o bispo Luiz Gonzaga Bergonzini (foto) produziu material
pedindo aos eleitores para votarem "em candidatos contrários à descriminalização do
aborto"

Carta aos cristãos
Ao constatar a perda de votos por conta do debate religioso, Dilma divulga, no 2º turno,
a "Carta aos cristãos", comprometendo-se a manter a lei do aborto, A reação, disse,
colocou "fim à campanha de calúnias"

Reação do Vaticano
Dois dias antes do 2º turno, o papa Bento XVI condenou a descriminalização do aborto e
recomendou aos bispos brasileiros que orientassem os eleitores "mesmo em matérias
políticas" 

Tópicos: , Brasil, Versão impressa

Aborto: polêmica com Dilma (#abortodilma)

1704 comentários

+ COMENTADAS

01 Corinthians fica no 1 a 1 com Vitória e cai ...

02 Brasil planeja frota nuclear

03 'Não é preciso um Deus para criar o ...

04 Time lamenta a saída de Ronaldo e Tite, o ...

05 Lula promete a Dirceu desmontar ‘farsa do ...

06 'Não é preciso um Deus para criar o ...

07 'Não interessa ao PSDB que se aposentem ...

08 Dilma deve manter Gabrielli no comando da ...

09 Setor aéreo cria plano para evitar caos nos ...

10 Fluminense vence o São Paulo e é líder do ...

ESPECIAIS

Vídeo mostra jovens sendo agredidos na Avenida Paulista

Classificados de Imóveis
Carros | Empregos | Mix

Violência
Urbana
Ladrão
mata PM
no Rio

Diário
O Diário de Lore Dublon

Romeu Tuma
A trajetória do senador Romeu
Tuma

Análise
Desafios do novo presidente

http://cadastro.estadao.com.br/responsabilidade-online
http://voce.estadao.com.br/gonca2010
http://voce.estadao.com.br/gonca2010
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,evangelicos-fazem-campanha-contra-dilma-no-espirito-santo,621289,0.htm
http://topicos.estadao.com.br/
http://topicos.estadao.com.br/brasil
http://topicos.estadao.com.br/versao-impressa
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,corinthians-empata-com-vitoria-e-cai-para-2-no-brasileirao,643321,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101121/not_imp643152,0.php
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,nao-e-preciso-um-deus-para-criar-o-universo--diz-hawking,639475,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101122/not_imp643450,0.php
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,lula-diz-que-desmontara-farsa-do-mensalao,642426,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,nao-e-preciso-um-deus-para-criar-o-universo-diz-hawking,639475,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,nao-interessa-ao-psdb-que-se-aposentem-figuras-com-serra-tasso-e-fhc-diz-reis-lobo,643272,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,dilma-deve-manter-gabrielli-no-comando-da-petrobras-em-2011,643362,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,setor-aereo-cria-plano-para-evitar-caos-nos-proximos-meses,643633,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,com-dois-a-mais--flu-vence-o-sao-paulo-e-e-lider,643322,0.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/

http://tv.estadao.com.br/videos,video-mostra-jovens-sendo-agredidos-na-avenida-paulista,125177,250,0.htm

http://www.zap.com.br/Parceiros/Estadao/RedirEstadao.aspx?CodParceriaLink=231&URL=/imoveis/busca-de-imoveis-simples.aspx&paramad
http://www.zap.com.br/Parceiros/Estadao/RedirEstadao.aspx?CodParceriaLink=232&URL=/carros&paramad
http://www.zap.com.br/Parceiros/Estadao/RedirEstadao.aspx?CodParceriaLink=233&URL=/empregos/vagas/busca-de-vagas-simples.aspx&paramad
http://www.zap.com.br/Parceiros/Estadao/RedirEstadao.aspx?CodParceriaLink=234&URL=/mix/busca-mix.aspx&paramad
http://www.estadao.com.br/especiais/ladrao-mata-pm-no-rio,125106.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/ladrao-mata-pm-no-rio,125106.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/ladrao-mata-pm-no-rio,125106.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/ladrao-mata-pm-no-rio,125106.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/ladrao-mata-pm-no-rio,125106.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/o-diario-de-lore-dublon,124812.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/o-diario-de-lore-dublon,124812.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/o-diario-de-lore-dublon,124812.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/a-trajetoria-do-senador-romeu-tuma,123000.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/a-trajetoria-do-senador-romeu-tuma,123000.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/a-trajetoria-do-senador-romeu-tuma,123000.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/a-trajetoria-do-senador-romeu-tuma,123000.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/desafios-do-novo-presidente,117508.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/desafios-do-novo-presidente,117508.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/desafios-do-novo-presidente,117508.htm

	www.estadao.com.br
	Vaticano cobra de Dilma que preserve acordo bilateral - brasil - Estadao.com.br


	IzL25vdF9pbXA2NDM5MjEsMC5waHAA: 
	input0: 
	button1: 



